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1. stupeň ZŠ
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1. miesto
Matej Harnúšek
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Matej Harnúšek
Škola: ZŠ s MŠ Cerová, Cerová

Matej číta veľmi rád. Už od prvej triedy bola kniha jeho najobľúbenejšia hračka. 
Učí sa zatiaľ na samé jednotky. Najviac sa zaujíma o slovenčinu, angličtinu  
a prírodovedu.

 



5SLOVO 2017

2. miesto
Jakub Valášek
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Jakub Valášek
Škola: ZŠ s MŠ Cerová, Cerová

Jakub si začal písať svoje krátke komiksy už v MŠ ako predškolák, kedy sa naučil 
čítať. Už vtedy si vymyslel fiktívnu postavičku Džaka, ktorému vymýšľa rôzne 
príbehy. Momentálne sa „svet Jakubka točí“ aj okolo vesmíru, preto písal  
o Ďžakovi vo vesmíre. K písaniu ho inšpirovala jeho mama, ktorá vedie miestne 
materské centrum a centrum voľného času. Medzi jeho obľúbených autorov 
patrí Daniel Hevier. V minulom roku úspešne reprezentoval školu v čitateľskej 
súťaži „Myslenie je pohyb“. Učí sa na samé jednotky. Okrem písania sa aktívne
zúčastňuje recitačných a speváckych súťaží, taktiež v atletike, konkrétne 
v bežeckých súťažiach, dosahuje výborné výsledky.
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3. miesto 

Beata Hanusová
Ako Bebetka s dedom durili včely

Bolo leto. Prázdniny. Bebetka ich trávila spolu so svojimi starými ro- 
dičmi na chalupe v Jeseníkoch – neďaleko Kohútky. Bolo nádherné 
júlové dopoludnie. Slniečko svietilo, vzduch bol nádherne zohriaty, vtá- 
čiky štebotali, pod neďalekým stromom mravčeky budovali svoje mrave- 
nisko a motýle poletovali po nádherných kvetoch na lúke. Bebetka 
sedela na verande chaty učupenej pod lesom a všetku tú nádheru 
pozorovala. 

Dedko dopil kávu, položil šálku na stolík, obrátil sa na vnučku a po-
vedal:

„Vieš čo, pôjdeme sa prejsť. Možno nájdeme nejaké maliny, čučo-
riedky alebo hríbiky.“

„Nezabudnite si zobrať vodu, je horúco!“ ozvala sa babka z hojda-
cieho kresla v rohu verandy.

Tak aj urobili. Zobrali si košík, do ktorého si zabalili plechový hrn-
ček, dokonca nezabudli ani na fľašu ovocnej šťavy a vybrali sa do lesa.  
Prechádzali sa, diskutovali a sem-tam našli nejakú jahôdku, malinu, 
hríbik... Košík aj plechový hrnček sa im postupne plnili.

„No, vyzerá to, že dnes nebudeme mať len praženičku s hríbikmi, 
ale aj výbornú bublaninu,“ povedal dedo.

Potom sa spoločne rozprávali o veciach vážnych aj menej vážnych, 
keď sa tu zrazu pred nimi na breze na vysokom konári objavila veľmi 
zvláštna vec.

„Dedo, čo je to? Lopta?“ spýtala sa Bebetka a postavila sa rovno pod  
zvláštnu hučiacu loptu.

„Cha-cha-cha, kdeže, vnučka moja, toto je hniezdo lesných včiel!“ 
povedal dedo a zodvihol neďaleko ležiacu dlhočiznú palicu. „Chceš? 
Ukážem ti, ako sa vedia také včely nahnevať!“

Vnučka sa nechápavo pozrela svojimi hnedými očami na dedka. 
„Ako to myslíš – nahnevať? Čo im ideš...“ 

Nestihla dopovedať. Dedko bol rýchlejší. Poriadne štuchol palicou 
do hniezda a rozzúrené včely začali lietať všade okolo, všetkými 
smermi a bodať svoje žihadlá do dedka aj do Bebetky.

„Au! Au! Au!“ kričala Bebetka, uhýbala sa pred rozzúrenou armádou 
včiel a nechápala, čo sa deje. „Au! Au! Au!“ kričal aj dedo. Vedel, že to 
nebol najlepší nápad – duriť včely, ale teraz bolo najpodstatnejšie unik-
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núť pred ich hnevom. Schytil ju za ruku a rýchlo utekali dole briežkom, 
lenže včely boli rýchlejšie a snažili sa uštedriť dvojici ešte viac žihadiel. 
Prenasledovali zloduchov už hodnú chvíľu, ale oni nesmeli spomaliť, 
lebo by ich včely obkľúčili. Keď už nevládala, tak ju dedo zobral na ru- 
ky a utekal, čo mu sily stačili, k blízkemu rybníku. Čľup! Museli sa 
schovať do vody. Po chvíli čľapkania sa vo vode sa včely vrátili späť do le- 
sa a pravdepodobne išli opravovať svoj domov. Asi si mysleli, že ich po- 
trestali dostatočne.

„Môžeme už ísť z vody von?“ spýtala sa vnučka drkotajúc zubami.
„Poď, prezriem ťa,“ povedal dedo a na brehu z nej povyberal šesť 

žihadiel.
„Dedo, aj ty si dopichaný! Ako ihelníček!“ skonštatovala a povyberala 

dedovi tiež peknú kopu žihadiel.
„No, babka nás pochváli!“ ozval sa po chvíli dedko. „Nemáme košík 

ani hrnček, ani hríbiky, ani maliny, mokrí sme ako vodníci a hrče, ktoré 
máme po štípancoch, tiež len tak neschováme. Poďme domov!“

Chytili sa za ruky a odkráčali za babkou do chaty. Keď prišli pred 
chatu, babka sedela v hojdacom kresle v rohu verandy a čítala si 
detektívku. Bola ponorená do úžasného príbehu z 19. storočia a vtedy 
si odrazu všimla, že pred ňou stoja naši previnilci. Mokrí, doštípaní, 
unavení a naprázdno.

„Dedo duril včely, však?“ opýtala sa babka. Bebetka prikývla. Za-
ujímalo by ju, ako to babka vedela, ale neopýtala sa.

Babka poutierala vnučku uterákom, obliekla jej čistý, suchý a voňavý 
župan a vyfúkala jej fénom vlasy. Takto upravená Bebetka vyšla na ve- 
randu za svojím dedkom. Už jej bolo príjemne teplo a nestekala jej voda  
po nose. Dedko sa medzitým tiež stihol zabaliť do županu. Dlhú chvíľu 
sa pozerala z verandy na neďaleký les. Snažila sa pohľadom nájsť ďalší 
včelí úľ a upozorniť babku, aby tam deda nepustila. Pre istotu.

„Obed, vodníci!“ zakričala babka. Bebetka si počas chutného obeda 
spomenula na ich prázdninový zážitok a usmiala sa. Bola rada, že dedo 
duril včely z úľa a nie medveďa z brlohu.
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Beata Hanusová
Škola: ZŠ a MŠ Liptovská Kokava, Liptovská Kokava

Beatka má rada celú rodinu a hlavne svojich starých rodičov. Jej dedo je pre ňu 
veľkým vzorom, lebo aj on písal poviedky. Nemá obľúbeného autora, číta knihy 
slovenských i zahraničných autorov. V budúcnosti chce napísať a vydať knihu 
svojich poviedok. V niektorých poviedkach vystupuje pod menom Bebetka.  
V súťažnej poviedke opisuje príhodu, ktorú zažila so svojím dedom počas  
letných prázdnin.
Beatka je skvelá žiačka. Je milá, slušná a dôkladne sa pripravuje na vyučovanie. 
Čítať sa naučila už ako trojročná. Doma má knižnicu, v ktorej je vyše 300 pre-
čítaných kníh. Pre ňu je najkrajším darčekom kniha. Reprezentuje školu  
v recitačných a literárnych súťažiach. Beatka má rada malé deti, zvieratká  
a prírodu. A čo hýbe podľa nej svetom? Je to v prvom rade láska a pokoj  
v rodine i medzi národmi, priateľstvo a pomoc. Táto jej myšlienka sa 
odzrkadľuje aj v poviedke, ktorú napísala do súťaže.
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2. stupeň ZŠ 
Poézia
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1. miesto 

Veronika Lukačovičová

Sen

Bol si pre mňa kompasom v rozbúrených vodách,
ukázal mi cestu v preplnenom svete.
Stal si sa cieľom, kráčala som k tebe,
stála som na vlastných nohách.

Držal si ma v nádeji,
nežne hladil po zachmúrenej mysli.
Snažil sa mi vysvetliť,
že svet nebýva vždy len hmlistý.

Chcela som ťa zhmotniť, zmeniť na skutočnosť,
aby aspoň niečo malo svoju jedinečnosť.
Okolie ťa videlo ako parazita v rozkvete
a ja zasa ako kozmonauta v rakete.

Vari nechápali detskú myseľ?
Túžob, prianí skrytý zmysel,
ktorý dieťa spoznať chcelo,
na prekážky nehľadelo.

Snáď oni žiadnu túžbu nemali?
A svoje detské sny za formalitu predali?
Veď ako sa biť na päsť vlastnú,
keď len výsmech v tvár ti chrstnú?!

Smetiar, herec, turista,
lekár, čašník, flautista.
Spevák, možno cestovateľ,
ľudských príhod spisovateľ.
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Podnikateľ a architekt,
pokojne rokfortský prefekt.
Novinár či učiteľ,
detských myslí buditeľ.

Buď tým, kým ti srdce káže,
snom nik a nič nerozkáže.

Veronika Lukačovičová
Škola: ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, Šintava

K písaniu som sa dostala úplnou náhodou. Keď som bola mladšia, našla som 
na internete stránku, kde môže ktokoľvek zverejniť svoje diela. Pod vlastným 
menom alebo prezývkou. Preto som začala dokopy zlepovať niekoľko myšlienok 
a postupne sa z toho stávalo niečo viac. Dokázala som tým vyjadriť všetko, 
čo ma trápilo, no aj tešilo. Postupom času som si obľúbila aj školské slohy 
a snažila sa chopiť každej príležitosti na vytvorenie niečoho osobného,  
niečoho svojho.  
„Veronika je veľmi šikovná žiačka, má dar reči a talent na jazyky. Jej práce  
v škole sú vždy tvorivé, nápadité. Dúfam, že raz bude jej pracovnou náplňou 
práve práca so slovom.“ Nina Kubačková, vyučujúca SJL
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Marianna Ibrahimi
Škola: ZŠ Škultétyho, Topoľčany

Marianna sa chce v budúcnosti venovať písaniu profesionálne. Okrem písania 
poézie a prózy by sa rada venovala buď scenáristike, alebo skladaniu piesní. 
Tiež túži vyučovať literárno-dramatický odbor.
Marianna sa pravidelne úspešne zúčastňuje literárnych súťaží. Literárnej tvorbe 
sa venuje denno-denne, každý deň trávi poobedia v umeleckej škole. Píše 
poéziu, prózu aj dramatické texty. Literárnej tvorbe sa aktívne venuje 
od deviatich rokov.

2. miesto 

Marianna Ibrahimi

Psia duša

Len psia duša
srdce skúša.

Je tak čistá,
lásku chystá.

Je tak krásna,
nikdy prázdna.

... a je moja,
len-len moja.

Uzamknutá v srdci majiteľa.
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3. miesto 

Teodor Hasala

Kamarát

Prečo som tu?
Prečo raz ukázal som sa svetu?
Na čo som? A ako žijem?
Prečo nefajčím a nerád pijem?
Nemám vek? V tom to je?
Ako fungujú myšlienky moje?
Prečo píšem? A rád čítam?
Prečo hovorím, behám sem-tam?
Prečo som iný ako brat?
Prečo sa mýlim v deleno a krát?
Prečo som pravák a mám dlhé vlasy?
Prečo mi v mysli hovoria dva hlasy?
Prečo raz vyhrá pravda a raz klam?
A prečo sa vlastne pýtam?
A načo sú mi dvoje uši?
A ako v hrudi srdce búši?
Ako, že som chlapec?
A načo mi je palec?
Ako to, že práve päť je prstov?
Ako, že práve mama je tou,
čo ma vychovala? Ako je
možné, že mamy nie sú dvoje?
Ako to, že som z Bratislavy?
Ako to, že už nie som usmievavý?
Ako vieme, že mám 13 rokov?
Ako na chémii rozpoznám vodu a kov?
Ako viem, že to je sila a to je watt?
Ako sa naučím neprehrať, ale dať mat?
Kto ma všetko naučí?
Kto sa so mnou rozlúči?
Kde budem žiť? Doma?
Kedy príde na mňa kóma?
Stojí niekto nado mnou?
Nie je svet len jeho hrou?
Riadi všetko, čo sa stane?



20 SLOVO 2017

Mám sa modliť? Spojiť dlane?
Ak vládne v mojom svete,
zabráni mi pri odlete?
Posúva figúrky po mape?
Všetko vie a všetko chápe?
Vytvára mi svet? Rieku, mesto, alej?
Posúva ma niekto ďalej?
Kto je teda ten, čo posúva môj svet?
Kto ma posunie, povie komu dať kvet?
Kto hýbe so mnou, cíti ako ja?
Kto je ten anjel strážny? Mama moja?
Asi hej, bude to asi mama.
Posúva ma, odkedy má ma?
Žijem s ňou celý čas.
Počúvam jej krásny hlas.
Niekedy sa vzopriem.
Čo mi dá, to nezjem.
Neurobím to, čo chce.
Ale má dobré srdce!
Iste posúva ma vpred.
Dáva pozor na činností sled.
Dáva na mňa pozor,
aby nesmrdel som ako tchor.
Pomôže mi, podoprie ma,
Dá pozor, aby neprišla tréma.
Hej, ale mama chráni.
Kto zapríčiní, že budem po stráni
behať, či vyštudujem, či.
Budú o mne hovoriť: „ten, čo kričí“.
Je to otec? Čo je už spoly šedivý.
Čo vie stvárať divy.
Čo ma rozveselí.
Povie mi, nech som smelý.
Je to on? Asi nie.
Aj keď toho veľa vie,
nevie, ako žijú dnešné
deti, nevie, čo je bežné.
Sú to milí, starí rodičia?
Alebo tí, čo ma raz zničia?
Je to brat? A či bratranec?
Alebo fenkin samec?
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Je to teta? A či sesternica?
Alebo ten, čo má zvráskavené líca?
Počkať, zamyslím sa. A! Už viem!
Ale to nikomu nepoviem!
Veď je ľahko na to prísť!
Ľahšie, ako báť sa, nechty hrýzť!
No dobre! Prezradím!
Verte, že dobre Vám vravím!
Iste, máte právo to znať.
Nie je to otec, brat ani mať!
Je to ten, čo pri mne stojí,
či je pokoj, či som v boji!
Kamarát! Ten, pomáha mi,
nielen s testami a úlohami.
Pomáha mi zvládať svet,
pomáha mi ísť vpred!
Viem, čo je pekné, čo nie.
Veď on to dobre vie!
Viem, čo je cool, čo je super,
kedy byť ticho, kedy zasadiť úder.
Je to prosté, on je nejaký,
ja nechcem byť iný, počuť nadávky.
Ovplyvňuje ma vždy a všade.
Áno, tak to bude!
Žiadny duch
neovplyvní v mojom svete ruch.
Ani mama už nie je tá prvoradá,
aj keď má ma rada,
nikto iný z rodiny,
aj keď sú všetci príjemní.
Tak to bude, rovesník a kamarát,
čo hľadí mi do karát,
ukáže mi, že mám eso s esom.
A tak posledný rozhodne nie som!

Kamarát, hej to je on!

Teodor Hasala
Škola: Gymnázium 
Novohradská, Bratislava

Najskôr som začal písať 
krátke prozaické útvary 
a potom básničky. Mám rád 
dejepis, tak som písal aj básne 
na historické udalosti. 
Páčia sa mi Chalupkove básne 
s revolučnou tematikou. 
Na Hviezdoslavovi sa mi páči
dokonca aj jeho jazyk, výber 
slov a ich slovosled.
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2. stupeň ZŠ 
Próza
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1. miesto
Sára Nemcová

Svitla teplá nedeľa

Človeku je príjemne, keď nemusí hľadať antonymá k svojmu životu. 
Niekoho listy sa zelenajú a ich krása sa rozlieha vo všetkých pozitívnych 
vlnách. Radosť, šťastie, láska. To všetko spolu súvisí. Ale každá vec, 
každá emócia či city majú svoj opak.

Niekoho listy stratia tvar a krásu a nik nevie povedať, čo sa stalo. On  
sám to nevie. Čo spravil zle? Čaká, čo bude ďalej. A čaká koniec. Hľadá 
podstatu všetkého. To nie je príbeh, to je život. Pozerať na to, ako cíti. 
A cítiť.

Postavil sa na nohy. Podišiel k oknu. Oprel sa o parapet a hľadel. 
Hľadel do neznáma. Ale hľadel tam, kam chcel. Zbadal seba. Na lúke. 
Smial sa a tancoval po živom koberci. Bystrý potok vytváral melódiu. 
Slnečné lúče sa snažili chytiť rytmus. A celú tú krásu dotváral spev 
vtákov. Zrazu niekde v diaľke uvidel ženu. Sedela pod ranenou brezou 
a plakala. Rozbehol sa za ňou.

„Prečo plačeš?“
Pozrela naňho ubolenými očami: „Svitla teplá nedeľa...“
„Nie, ešte neumrela,“ prerušil ju.
„Ako to môžeš vedieť?“ spýtala sa nechápavo.
„Poď, postav sa,“ natiahol k nej ruku.
Zavrtela hlavou. V tom sa zahľadela do jeho modrých očí. Žiarili. 

Videla v nich nádej. Tá sa preniesla aj do jej očí. A tak spravila, čo jej 
povedal. Spoločne objali brezu. Obaja cítili zvláštnu energiu. A teplo. 
Teplo pri srdci. Ustúpili. Slabé konáre ranenej brezy zosilneli a začali 
strieľať do neba. Zhnednuté listy znova zozeleneli. Kôra spevnela. 

V žilách jej znova začala prúdiť krv. Znova sa stala najkrajšou v cho-
tári. 

Vrátil sa. Opieral sa o parapet a hľadel. Začul kľúč vo dverách. Zve-
davo k nemu podišla a objala ho. Obaja cítili zvláštnu energiu. A tep- 
lo. Teplo pri srdci. Bola to ona. Jeho breza.
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2. miesto
Petra Gregorová

Šťastná náhoda

Sedím v lavici na hodine fyziky a očami posúvam ručičky hodiniek. 
Od konca vyučovania nás delí už len 10 minút. Učiteľka ešte niekoho 
skúša a my ostatní už máme „voľno“. Všimnem si Tomáša, ako sa zasnene 
pozerá na Alicu. Štuchnem doňho perom, podskočí a vydá piskľavý 
zvuk. Keď mi už venuje pozornosť, kývnem naňho provokačne hlavou 
a hneď vie, čo je vo veci. Alica sa mu páči už nejaký čas. Samozrejme, 
že mi to vráti a ja mám čo robiť, aby som zadržala smiech. Zvoní! Alica 
si nešikovným pohybom zhodí veci z lavice na zem. Tomáš k nej hneď 
pristúpi a začne jej pomáhať so zbieraním. Chvíľu to vyzerá, že sa 
poďakuje. Ale je to Alica. Síce sa usmeje, ale podráždene povie:

„Ty si akože myslíš, že som neschopná a neviem si to pozbierať?“ 
Úsmev a hnev. Iba ona dokáže vytvoriť takúto absurdnú kombináciu. 
Zaslúžila by si za to medailu.

„Nie, len som ti chcel pomôcť,“ odvetí Tomáš zmäteným hlasom a hľa- 
dá ma pohľadom. Ukážem mu zovreté päste na znak podpory. Na tvári 
mu čítam otázku: „Je na tom niečo zlé?“. Pokrútim hlavou, že nie je.

„Jasné, ty si ma chcel tak akurát znemožniť pred ostatnými!“ vyprskla 
Alica. Vedel, že nemá zmysel hádať sa s ňou. Všetci sme to vedeli. Alica 
je ako zúrivý lev a pokiaľ nevyhrá, nevzdá sa.

„Prepáč,“ povedal jej to, čo chcela počuť. Môj vnútorný hlas kričal: 
„A čo si čakal?!“ Skoro som to povedala nahlas. Napokon som sa len 
naňho súcitne pozrela a povzdychla som si.

„Mrzí ma to.“
„To nemusí, nič sa nestalo.“
Ale mňa neoklame. Je jeden z najcitlivejších chalanov, akých poznám.  

Stačí, keď sa mu pozriem do očí, je mi jasné, že je z toho úplne mimo. 
Keby to nebol naozaj dobrý kamarát, poviem mu pravdu. Je naivný, ak si  
myslí, že sa Alica niekedy zmení. Ona sa už zmenila...

Boli sme kedysi najlepšie kamarátky. No asi v 5. triede sa uzavrela  
do seba. Zrazu zabuchla všetky brány do svojho sveta a bol koniec. Zača-
la byť veľmi nepríjemná. Hnev, smútok a zlosť si vybíjala na ostatných.  
A taká je dodnes. Aj keby som veľmi chcela, už neviem na nej nájsť 
niečo dobré. Tomáš nepoznal starú Alicu. O to viac nechápem, ako ho 
mohla očariť...
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Uprostred týchto myšlienok som sa zastavila a zrazu som túžila byť 
už doma v pohodlí mojej levanduľovej izby. Rýchlo som sa rozlúčila  
s Tomášom, zamávala babám a bežala domov. Lomcovali mnou výčitky 
svedomia. Ani doma ma nenechali na pokoji. Anabela, princezná v ru- 
žových šatách, ktorú mám už 10 rokov na stene, sa stala postupne 
mojou kamarátkou. Teraz na mňa vypliešťa oči, ako by chcela povedať: 
„Čo sa to s tebou deje? Prečo ťa trápi tvoj postoj k Alici? To ona je tá, 
ktorá vám všetkým znepríjemňuje životy!“ Ale Anabela je len plagát 
na stene. Boli to moje myšlienky. Niečo mi tu nesedelo. Ľudí hryzie 
svedomie práve vtedy, keď spravia niečo zlé, alebo vedome pripisujú 
status toho zlého niekomu inému. Prečo ma trápi tento vnútorný 
nepokoj? Ja predsa nie som hurikán, ktorý zanecháva za sebou spúšť. 
Niekedy sa nenávidím preto, ako dopodrobna všetko rozoberám. 
Rada by som však našla odpoveď na svoje otázky. Čo ak mám výčitky 
svedomia práve preto, lebo je to naopak? Od posledných zmysluplných 
rozhovorov s Alicou ubehlo už veľa času. Vôbec neviem, čo sa odvtedy 
udialo v jej živote. To čudné správanie je možno odrazom niečoho. 
Je mi z toho nanič. Pustím si hudbu a oči mi padnú na krabičku 
spomienok. Prehrabávam sa v nej iba občas. Mám pocit, že vždy, keď 
ju otvorím, niečo z nej uletí. No dnes je ten správny čas. Hneď viem, 
čo hľadám. Niekde tu musia byť. Nájdem ich celkom na spodku. Dva 
strieborné listy a obálka s fotkami. Dvakrát sme sa s Al pohádali tak 
vážne, až sme si napísali listy na uzmierenie. Tretí stále neprišiel a ani 
nikdy nepríde. Z myšlienok ma vytrhne telefón. Volá Sofia.

„Ahoj, dnes si sa hneď po škole vyparila a nemala som šancu zastihnúť 
ťa. Len som sa chcela uistiť, či platí tá čokoláda pred tréningom.“ 

Do kelu! Celkom mi to vyfučalo z hlavy. Nechcela som sa prezradiť, 
a tak som sa tvárila, že na nič iné ani nečakám.

„Jasné, budem tam, ako sme sa dohodli.“
Dnes bude špeciálny tréning. Rozhodne sa, kto bude reprezentovať 

náš klub na súťaži. 

Na zastávku zase dobieham na poslednú chvíľu. Stáva sa to pravi-
dlom. O chvíľu už so Sofiou sedíme v našej obľúbenej kaviarni. Majú tu  
výbornú čokoládu. Rozhodla som sa, že jej porozprávam o dnešku, pre-
tože nechodí do našej triedy. Počúva ma a keď skončím, mávne rukou.

„To dievča je totálne šialené.“
Zrazu nemám chuť ani pokračovať v rozhovore. Dopijem potichu 

čokoládu, berieme si bundy a odchádzame. Kráčame smerom k športovej 
hale. Sofia celú cestu rozpráva a ja si uvedomím, že ani neviem, o čom.

„No a dnes večer dávajú ten film, na ktorý sme chceli ísť. Pôjdeš?“
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„Myslím, že by som mohla,“ nahodila som úsmev.
Už sme v hale. Zbadala som Alicu. Vždy je tu prvá. Čo sa týka 

gymnastiky, musí byť stopercentná. Prekvapilo ma, že je ticho. Nič ne-
vraví a trénuje akoby išlo o život.

„Čo ste jej dnes spravili, to nemôže byť ona,“ neveriacky na mňa po- 
zrie Sofia.

Myknem plecom, lebo neviem, čo povedať. Netrvá dlho a prichádzajú 
ostatné baby. Poslali nás do šatne a postupne nás budú volať. Mám 
ísť medzi prvými, takže som pripravená. Stojím pred dverami, okolo 
prechádza Alica. Všimnem si, že kríva na jednu nohu a na tvári má 
ustarostený výraz. Nevyzerá to dobre, muselo sa jej niečo stať.

„Držím ti palce, si dobrá,“ vyhŕklo mi, ani neviem ako, z úst. Chcela 
som sa jej opýtať, čo má s nohou, ale keď som ju oslovila, mykla sa a pre- 
kvapene na mňa pozrela.

„Ďakujem,“ povedala potichu a ponáhľala sa preč.
Z dverí vyšla trénerka a zavolala moje meno.
„Poď Gréta, predveď sa im, ukáž to najlepšie, čo vieš.“
Bola tam len porota a pár rodičov. No a, samozrejme, Tomáš, ktorý 

nesmie nikde chýbať. Vyškieral sa na mňa a stres trochu opadol. Pustili 
hudbu a ja som predviedla pripravenú zostavu. Bolo to za mnou. Sadla 
som si do hľadiska a čakala na ďalšie vystúpenia. Tomáš ma priateľsky 
potľapkal po pleci.

„Hm, si hviezda!“
Na rad prišla Alica a vtedy Tomáš spozornel. Jej rodičia ju vítali 

hlasným potleskom. Sú presvedčení, že majú tú najúžasnejšiu dcéru. 
Na toto vystúpenie sme boli všetci zvedaví. Alica do svojej zostavy 
zaradila, samozrejme, tie najťažšie prvky. Vidím prekrížené nohy, ruky 
nad hlavou, prikrčenú postavu. Zdá sa mi, že toto som už niekde videla. 
Spomeniem si na súťaž v telke. Tam vraveli, že ide o skok, ktorý zvládnu 
len tí najlepší gymnasti. My sme ho ani netrénovali. Som tu asi jediná, 
ktorá vie, čo sa chystá. Zatajím dych. Zrazu zostalo ticho... Pravidlo 
znie, že ak padne gymnasta celým telom na zem, je diskvalifikovaný. 
Letmo zachytím nespokojný pohľad Aliciných rodičov a nervóznych 
usporiadateľov.

Alicu som našla sedieť v šatni. Oči sa jej leskli. Zatínala zuby, aby za- 
bránila plaču. V duchu som sa tešila, že sa jej nič vážne nestalo. 

So Sofiou sme odchádzali medzi poslednými, zostala tam už len Alica.
,,Och nie! Zabudla som si tam šatku,“ otočila som sa a kráčala na-
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späť. V šatni sa ešte stále svietilo. Zastala som a schovala sa na chodbe 
za skrinkami.

,,Nerev. Mala si iba jednu úlohu. Vyhrať! A čo si spravila? Vieš, aká 
to je hanba? Nechcem ani počuť, že ťa bolela noha. Švihaj domov a za-
mysli sa nad sebou!“

Po hlase som spoznala Alicinho otca. Že sú jej rodičia prísni, som ve- 
dela, ale toto bolo niečo iné. Potichu som sa vynorila zo svojho úkrytu.

„Ani sa nepokúšaj presviedčať ma, že si nič nepočula. Viem, kedy si 
prišla,“ ozvala sa. Mala nezvyčajne mäkký hlas.

„Ja... Prepáč. Zabudla som si tu šál. Nemala som v pláne počúvať. 
Chcela som ísť hneď preč,“ koktala som a cítila som sa ako zlodej.

„Neospravedlňuj sa. Možno čakáš, že budem na teba odporná ako 
vždy. Ale ja už nechcem byť taká...“

Nevedela som, ako jej povedať, čo vlastne cítim. Našťastie to spra-
vila za mňa. Vystrela ruky a objala ma. Sníva sa mi to? Nemohla som 
tomu uveriť.

Neviem, ako dlho sme tam sedeli, ale v tom som si spomenula, že ma 
vonku čakajú. Nevedela som, čo skôr. Alica ma potrebovala. Napísala 
som krátku sms. Určite to pochopia.

„Chceš niekam ísť?“ opýtala som sa nesmelo. 
Presne na tú otázku čakala. Placho sa usmiala a pokývala hlavou. V ti- 

chosti sme vyšli von. Bola už tma. Alica ani nezastala, hneď zabočila  
doprava. Obidve sme vedeli, kam pôjdeme. Ako malé sme pri fontáne 
trávili celé dni. Bolo to naše obľúbené miesto. Rozprávali sme sa o všet- 
kom a o ničom, ako kedysi. Mala som taký zvláštny pocit. V ten večer 
to so mnou zatriaslo. Alica celý ten čas volala o pomoc a my sme 
to nevideli. Nikto netušil, čo sa deje v jej svete. Cesta k fontáne viedla 
opustenými ulicami. Na chvíľu sme stíchli. Alica zastala a pozrela na mňa.

„Takže je medzi nami všetko v poriadku?“ V tom momente sa rozbehla 
a ja za ňou. Bežali sme, smiali sme sa ako blázni a boli sme šťastné...
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3. miesto
Alexandra Bobotová

Skrytý talent

Trissa Kelová. Áno, to som ja. Ešte aj moje meno znie čudne. Ako keby  
nestačilo, že v ničom nevynikám. Vážne, talentovaná nie som. Gény mo-
jich rodičov sa asi zbláznili. Pomiešali sa naozaj zvláštne. Moji rodičia sú 
umelci. Mama klaviristka a otec maliar. Ja hudbu neznášam, nemôžem 
ju ani počuť. A moje kresby? Tie vyzerajú, akoby ich maľoval škriatok. 
Nie obyčajný škriatok, ale taký najdrevenejší a najnemotornejší.

„Trissa, ahoj!“ Ten prenikavý hlas piskľavého tornáda sa prepočuť 
nedá. Vryje sa hlboko pod kožu a následky sú dlhodobé. Vlastne sa z to-
ho nikdy celkom nespamätáte. Bojím sa, že raz ohluchnem...

„Ale, dobrý deň, pani učiteľka!“ Človek musí byť maximálne milý, aby 
jej vyhovel. Je to postrach školy. Hrozba. Diabol. Cítim sa tu ako na vo-
jenskom výcviku. 

„Trissa, ponúkam ti úžasnú príležitosť. Budeš šťastná, ver mi. Ponú-
kam ti miesto v našom ochotníckom divadle. Budeš hrať mrkvu!“ 

Prosím?! To akože vážne?! To fakt mohlo napadnúť iba jej. Hovorila  
som, že jej šibe. 

„Mrkvu? Prečo práve mrkvu?“ vypúlila som na ňu oči, div, že mi nevy- 
liezli z jamiek. 

„Zase si neúctivá. Stále sa to opakuje. Nemyslíš si, že si na tejto škole 
už pridlho, aby si si dovolila reagovať bez oslovenia? Za trest z toho vycú- 
vať nemôžeš. A buď rada, že som ťa neposlala rovno k riaditeľovi!“

Dni ubiehali ako voda. A ja som toho mala až po krk. Každodenné vstá- 
vanie do školy, behanie na telesnej a vyšťavenie sa v divadelnom krúžku.  
Išlo ma poraziť. Čo ak dostanem infarkt? Alebo žlčníkový záchvat? Je  
pravda, že som jedla priveľa tukov. Moja mama vraví, že by z to roztrhlo  
aj koňa. Ale keď otec ma v tom tak povzbudzuje... Vraj žalúdok si pomas- 
tiť treba. No, keby som ten záchvat dostala, bolo by to geniálne! Vyhla 
by som sa predstaveniu!

„Dámy a páni, predstavujeme vám Ochotnícke divadlo Kežmarok! Za- 
hrajú vám divadlo o melónoch a mrkve. Ehm, čudný názov. No, nechajme 
sa prekvapiť! Sám som veľmi zvedavý!“

Vážne? Vážne?! Malo sa to radšej volať Blbosť učiteľky Gulášovej. Do-
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konale by sa to k tomu hodilo. Pomalým krokom a s hrbom na chrbte 
som kráčala na javisko. 

Neprešlo ani päť minút a dostala som veľkú chuť na slaninu. Asi mi 
už odchádzali tuky. Neviem, či sa vo mne prebudili zmysly psa, ale po 
brade mi začala stekať hnusná hustá slina. Všetci sa na mňa pozerali ako 
na zjavenie. Rýchlo som ju topánkou zlikvidovala, nech nie sú dôkazy. 

„Halóó! Halóó! Áno, už je hra. Je to nudné. Ja neviem. Čau! Čo?? Čo 
chcem na večeru? Slaninu!“ kričal môj otec do telefónu.

Chute mám zrejme po ňom. No, mozog asi nie. Odkiaľ vyšiel? Z pra-
lesa? Prečo mi robí takú hanbu? Teraz sa naňho pozerá celé publikum.

„Ďakujeme! Ďakujeme za úžasné vystúpenie! Bolo to krásne! Priam 
famózne! A teraz, milí diváci, nasleduje break. Po breaku si povieme 
výsledky súťaže.“

Neviem, či som jediná, ktorá si to všimla. No slovenčina sa začína me- 
niť na skomoleninu angličtiny. Je toto normálne? Nevie povedať prestávka?

„Prvé miesto vyhráva predstavenie O melónoch a mrkve! Gratuluje-
me! Rozhodne to bolo najvtipnejšie vystúpenie. Sám som išiel prask- 
núť od smiechu!“

Zrazu niečo zasyčalo. Teda, pokiaľ to bol sykot. Znelo to ako hyena 
skrížená s bobrom obecným. Aha, to bola porotkyňa. 

„Teraz mi oznámili, že mám tú česť odovzdať ešte jednu významnú 
cenu. Toto ocenenie vám predurčí kariéru herca! Udeľujeme ho Trisse 
Kelovej!“

Prekvapene a kostrbato som vyliezala na pódium. Nevšimla som si 
však schod, zakopla som a spadla. Mám pocit, že je to tu podplatené, nik- 
to sa nesmeje. 

Tak predsa som objavila svoj talent. Musím povedať, že sa predo mnou  
skrýval naozaj dlho. Všetci boli zo mňa namäkko. Musím sa pochváliť, 
onedlho si zahrám v novom slovenskom filme. Nebude to síce veľká rola,  
no veľmi sa teším. Prišla som na to, že každý človek je niečím výnimočný. 
Aj ja. Môj talent bol zakorenený hlboko v srdci. Každý má nadanie. Sta- 
čí ho len objaviť. Nikdy sa nevzdávať a veriť v samého seba. Sme výni-
moční, úžasní a talentovaní. Vždy verte svojmu nadaniu a zdravému 
rozumu, aj keď sa občas cítite ako „šálená Ivanka“. Veď troška zdravého  
sebavedomia ešte nikomu neublížilo.
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Alexandra Bobotová
Škola: Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica

Alexandra svoje príbehy a postrehy zo života píše už niekoľko rokov.
Do literárnych súťaží sa prihlásila na podnet profesorky slovenského jazyka, 
Miroslavy Medovičovej. V 2. ročníku súťaže Slovo obsadila 1. miesto v kategórii 
próza (2. stupeň ZŠ). Rada číta, obľúbení autori: Zuzana Šulajová, Suzanne 
Collinsová, Abigail Gibbsová, Roald Dahl.  
„Od detstva rada čítala, neskôr sa začala venovať aj vlastnej tvorbe. Hrala diva- 
dlo, v súčasnosti navštevuje 9. rok ZUŠ (klavír). Pokúša sa písať aj po anglicky.“

Petra Gregorová
Škola: ZŠ s MŠ Bojnice, Bojnice

Som žiačkou základnej školy v Bojniciach. Vo svojom voľnom čase rada 
športujem, čítam a najmä trávim čas s priateľmi a rodinou. Venujem sa basket-
balu, rada fotím a spoznávam nové veci. Láka ma cestovanie. K písaniu som 
sa dostala na hodinách slovenského jazyka v škole vďaka svojej pani učiteľke, 
ktorá mi ukázala, aký úžasný môže byť svet v literatúre. A hlavne ma nikdy 
neprestala podporovať. V budúcnosti by som sa chcela venovať cestovnému 
ruchu, avšak oblasť literatúry mi je tiež blízka.
„Peťka je žiačka deviateho ročníka Základnej školy s materskou školou v Bojni-
ciach. S písaním vlastnej tvorby začala už v siedmom ročníku. Venuje sa próze, 
v ktorej veľmi citlivo a precízne vyjadruje svoje myšlienky a postoje. Má zmysel 
pre detail. Zaujíma sa o medziľudské vzťahy a verí na šťastné konce. Veľmi rada 
číta a jej obľúbenou autorkou je Jandy Nelson. Vo voľnom čase sa venuje športu. 
Skúsenosti a zážitky z tejto činnosti vnáša aj do svojej literárnej tvorby.“

Sára Nemcová
Škola: ZŠ Kataríny Brúderovej, Bratislava

K písaniu sa Sárka dostala „cez“ žurnalistický krúžok, kde bolo potrebné rýchlo 
reagovať. Zvládla to s ľahkosťou a svojím pozitívnym prístupom motivovala 
k písaniu aj iných žiakov. Písaniu sa chce naďalej venovať. Keďže je skromná, 
na svojich plánoch do budúcnosti plánuje tvrdo pracovať, ale zatiaľ nedokáže 
povedať, ktorým smerom sa vyberie. Obľúbení autori: Piers Torday a jeho kniha 
Posledná divočina. Inšpiráciou je Sárke svet okolo, škola, práca na krúžku, jar, 
leto, jeseň, zima.
„Sárka je veľmi snaživé dievča, je šéfredaktorkou nášho školského časopisu 
Brúderko. Je len v šiestom ročníku a jej texty sú precítené a plné láskyplného 
poetizmu. Darí sa jej nielen v časopise, ale i v škole. Je tvorivá a absolútne 
spoľahlivá. Sárka je náš malý zázrak. :)“
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Stredné školy 
Poézia
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1. miesto
Magdaléna Martišková

Poetkina sieť

Okolo všedných dní 
točia sa letokruhy.
V monotónnych vláknach,
jeden ako druhý.
Písmeno,
písmeno,
písmeno,
bodka.

Brávam ich občas
medzi prsty tuhy.
Rozkresľujem uzly,
nech je každý tuhý.
Nálady,
pocity,
dušu
votkám. 

A slová v očkách poézie
už roky mojím svetom hýbu
(splietané v rytme
rýmom do sietí).
Nemusíš vôbec 
chytať zlatú rybu,
iba si občas skrz ňu
na svet 
posvietiť.

Magdaléna Martišková
Škola: Gymnázium Topoľčany, 
Topoľčany 

„Venujem sa písaniu už od svojich 
deviatich rokov. Píšem poéziu aj 
prózu. V budúcnosti by som sa 
chcela venovať štúdiu žurnalistiky 
alebo scenáristiky.“
Na svojom konte má viacero 
úspechov v celoslovenských vý-
tvarných, ale hlavne literárnych 
súťažiach (135 ocenení). Jej básne 
boli publikované zatiaľ v zborní-
koch a v literárnych časopisoch,  
aj na internete. Rada číta, najmä  
súčasnú slovenskú a českú poéziu. 
Zaujíma sa o históriu a fotografo-
vanie.
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2. miesto
Vanesa Kanotorová

Odtieň modrej kvetov čakanky

Nemôžem čítať správy v novinách
Cítim z nich iba nenávisť a strach
Viac peňazí na vojnu než na mier
Bezduché pohľady do nemých kamier
Mŕtve telíčka nevinných detí
Žiaden súcit, len počty obetí
Prezident „najvyspelejšieho“ národa
Pre ktorého klimatická dohoda
Neznamená nič oproti peniazom
Svetom kruto hýbajúcim zlom
Z lesov vyvážané telá stromov
Vtáky strácajúce svoj drahý domov
Radšej ropu ako čistú vodu
Hromadiť peniaze len tak, bez dôvodu
Nemôžem pozerať sa na správy
Napĺňajú moje najtemnejšie obavy
Oči zahmlievajú ťažké slzy
Planéta umiera a mňa to mrzí
Sledovať už ďalej nevládzem
Ľudí akoby sa netýkala vlastná zem
A vždy, keď to srdce moje odrovná
Nastúpi môjho sveta kráľovná
Matka všetkých živých bytostí
Záhrada lásky, radosti
Tam, kde srdce čaká sloboda
Krásna a vzácna – príroda
Moja myseľ tu voľné ruky má
Sleduje jak všehomír s farbami sa hrá
Slnečné lúče nesú vtáčí spev
Tu neexistuje nenávisť a hnev
Milujem beh čistou a nežnou krajinou
Ktorá je mojou záchranou jedinou
Milujem bratov – stromy objímať
Za každú molekulu vzduchu, ktorú môžem dýchať
Milujem vôňu čarovného lesa
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Pľúca sú blažené a duša plesá
Milujem nohami skúmať mäkkosť trávy
Život je nádherný, zázračný, pravý
A pri pohľade na ohromné hory
Ľudia sú malé bezbranné tvory
Tak nač' toľko závisti, hnevu a strachu
Keď sme len zrnkami hviezdneho prachu
Život je o vnímaní tepla labiek psa
Tancovať, milovať, spolu zasmiať sa 
O odtieni modrej kvetov čakanky
Veď o čom by bol svet bez prírody a bez lásky?

Vanesa Kanotorová
Škola: Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica

Písaniu sa venujem už od útleho detstva. Na prvom stupni základnej školy som 
napísala svoju prvú „knižku“, ktorá mi ako kôpka papierov dodnes leží v šuplíku. 
Prispievam tiež do školského časopisu G-Life a zúčastnila som sa zatiaľ jednej 
literárnej súťaže s názvom Múdra príroda, kde som vyhrala vo svojej kategórii 
druhé miesto. Medzi mojich obľúbených autorov patria Jozef Banáš, Boris Fi-
lan, Erin Hanson, Jack Kerouac či Jo Nesbo.
„Písanie je jednou z vášní mojej dcéry. Vždy sa snaží vo svojich básňach  
či príbehoch odovzdať nejaké posolstvo, svoje myšlienky.“  
Zuzana Kantorová, mama
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3. miesto
Božena Škorníková

Pieseň o poblúznení

Kde bolo, tam bol,
žabiatko kŕkalo 
– o láske spanilej
dievočky – nemilej...
Zahorela dievka citom,
citom nevídaným –
podľa hlavy, podľa mozgu
 – citom nevítaným.
Niečo temné, niečo vriace,
hlavu pormútilo. 
Dievčatko sa o sny sťa had
pevne okrútilo.
Ibaže sen – skreslený tieň,
reality máta.
Dievkin pomútený mozog
ticho kričí – Rata!
A vtom tvrdé precítenie
a ako to už býva,
dievke polámané srdce 
skrz priepaste kríva.
Kde na jazyku med,
kde v srdci skrytý jed...
Kde pýchou je ten svet,
len narcis – pekný kvet –
kde z kúta bodliaky
robia si nároky
na zlatú hlinu 
– a nemajú vinu.
Keď z tuhej tmy
prekvapivo jasná ruka
na srdce len ticho kuká.
Či jej otvoríš?

Božena Škorníková
Škola: Gymnázium Ľ. Štúra,  
Turzovka, Korňa

Božena sa k písaniu dostala 
sama. Má veľmi dobrú slovnú 
zásobu a rada tvorí.
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Stredné školy 
Próza
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1. miesto
Monika Brusáková

Ružové oblaky

Do vyschnutej fontány po jednom padajú oranžové listy. Jeden z nich sa  
usadí vedľa mňa na dažďom očistenú lavičku. Padá pomaly. Akoby mal 
na to celý deň. Po úzkom, no dlhom námestí práve jazdí električka číslo  
trinásť. Patrí medzi tých päť šťastných, ktoré dostali od mesta nový di- 
zajn. Okrem príjemných poťahov na sedačkách boli k pútačom využí- 
vania hromadnej dopravy pridané aj maľby oživujúce ich vnútro. 
Spomeniem si na typickú otázku učiteľa psychológie, ktorou sa nám 
snaží ukázať využitie rôznych psychologických vied. Je treba psychológa 
na navrhnutie električky? Po vedľajšej trati prejde nevynovená osmička. 
Pohľadom preletím po mizernom počte cestujúcich. Áno, asi aj tu zo-
hrala rolu psychológia.

„Máš rád ružové oblaky?“
Z myšlienok ma vytrhne dievča s ryšavými vlasmi a čiernym klobúkom  

približne v mojom veku. Do líc jej začína prenikať červeň. Sebavedomý  
tón v hlase prekryjú pochybovačné oči. Na moment sa mi zazdá, že diev- 
ča sledujúce moju osobu, prinajmenšom ako naposledy spolužiaci, keď  
som recitoval Mor ho!, by mohlo byť rovnako iné ako ja.

„Áno, myslím, že ich mám rád,“ odpoviem polohlasno. Usmeje sa. 
Sadne si na lavičku, na ktorej sedím aj ja.

„Myslela som si to. Vyzeráš tak.“
„Čože? Vyzerám ako?“
„Vyzeráš ako jediný neznámy človek, s ktorým sa budem môcť roz-

právať o ružových oblakoch.“
Zasmejem sa. Klobúk z hlavy položí vedľa seba. Jeden z jej prameňov sa  

pritom presunie do stredu jej tváre a ja márne potláčam nutkanie za- 
strčiť jej ho za ucho.

„Vieš, nezvyknem odpovedať náhodným ľuďom uprostred námestia  
plného rozbitých fliaš od dvojeurového Veselého šuhaja, ktorí sa ma pý-
tajú, či mám rád ružové oblaky.“

Tento raz sa zasmeje aj ona. Nad hlavami nám namiesto ružových 
oblakov ostanú už iba šedé. Posledná slnečná hodina dvadsiateho 
októbra končí. Celú svoju pozornosť upriami na oblohu. Premýšľam,  
či aj mne venovala rovnaký pohľad.

„Môžem sa ťa niečo opýtať?“
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Ani neviem, či to vyslovujem preto, aby som sa ešte dočkal jej hravého 
úsmevu, alebo chcem naozaj len pomôcť s literárnou súťažou.

„Ale iste.“
„Čo hýbe svetom?“
„Umenie,“ odpovie bez najmenšieho zaváhania. Jej tvár však vyzerá 

rovnako nečitateľne ako doteraz.
„Umenie?“
„Vieš, pravdou je, že nech by si hľadal akokoľvek pozorne, nenašiel by 

si človeka, ktorý netrpí. No len umelci vedia premeniť bolesť na krásu.“
„Takže jediné, čo dokáže zmeniť svet, sú bestsellery, galérie, divadlá  

a koncerty?“
„Nie, nie je potrebné, aby boli tí umelci slávni. Hlavne, že tvoria. Stačia  

krátke básne pre kamaráta v depke, čarbanice za okrajom zošita geo-
grafie alebo falošné tóny v sprchovacom kúte. Čo len chceš. Svetom hýbe  
umenie.“

Konečne sa usmeje.
Usmejem sa naspäť a dúfam, že v tom mojom úsmeve vidí všetky 

slová, ktoré som nevyslovil.
Je iná. Vyzerá ako niekto, o kom každý vie, že je výnimočná, no napriek  

tomu nemá nikto odvahu povedať jej to. Snaží sa byť perfektná, no nemu-
sí. Pretože už je. Spôsobom, akým sa pozerá na oblohu. Spôsobom, akým 
sa smeje bez jedinej výčitky. Je záhadná, nepredvídateľná, zvláštna a krás- 
na zároveň. A áno. Je umením.

Vanesa Kanotorová
Škola: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen

K písaniu ma podnecovala moja učiteľka na základnej škole, ktorá vo mne 
videla potenciál ešte vtedy, keď som ja nemala ani poňatia o tom, čo to bude 
pre mňa jedného dňa znamenať. Písať som začala v štrnástich, kedy to pre mňa 
predstavovalo jediný únik z reality. Postupne sa z neho stala moja vášeň, a tak  
je to až dodnes. Vždy ma fascinovalo dokonalé usporiadanie slov do vety 
a následne viet do príbehu. Milujem písanie najmä pre nádej ukrytú vo vetách.  
„Monika je zaujímavý typ študentky. Je introvertom, ktorý si chráni svoj svet, 
neotvára sa navonok, no prostredníctvom písania a umeleckého slova sa vy-
rovnáva so všetkým, čo jej osud nadelil. Má záujem byť literárne činná. Verím, 
že jej chuť písať vydrží.“
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2. miesto
Kristián Lazarčík

V zábleskoch dospievania

Prvá krvná príhoda prišla zarovno s prvým lúčom slnka, čo prerezal vieč- 
ko bdenia. Na svitaní. Obehy mozgu bublotali, kanvica luskla prstom  
a ja som zalial kávu do šálky aj so svitom rána. Vyplávalo však na povrch. 
Ako inak. Vždy musel mať posledné slovo:
– Pozor, nevylej tú kávu. Beháš tu zas s denníkom, jak pán spisovateľ!
Prevracajúc očami, krútiac hlavou, absencia porozumenia.
– Blá, blá...
– Tak choď už!

– Starká? Stará mama... Sníva sa mi? Pozri, anjeli. Tu, na obrázku.
– No anjeli nechodia po zemi. Visia iba na nebi ako Ježiš na kríži... – kr-
čenie papiera, ťažkopádnosť vráskavých rúk.
– Trpia? Babi, babi, ale...
– Zlatko, sú to iba hlúposti. Miláčik. Anjelik môj... – pohladenie chladom 
stuhnutej pokožky.
– Babi, nepi to už, daj si, prosím, radšej vodu. Daj, babi, vezmem ti to. 
Babi... Babi!
Prevrátený záber na pole slnečníc. Rozlievajúci sa čierny mok kávy, 
po kvapkách odpadávajúci po hranách stola na zem. Silný pach liehu 
a močoviny.

– Mami, sú tam prerazené diery. Z klincov do rakvy... Ale to my nie... My 
sme ich tam nezabili.
Bublotanie kanvice. Chvejúce sa slnečnice na poli. Prudký vietor vráža- 
júci do koruny stromu, jej piskľavý výkrik, ešte nejaký čas znejúci v ušiach  
aj po tom, čo už dávno doznel.
– Ja viem. To je v poriadku. – Teplo prúdiace po ramenách. Vzala ma 
do objatia, vôňa parfumu, cigaretový pach, utkvelí v líniách bordovej 
koženky. Domov. Teplo. Láska.
– Dýchaj...
Zašumenie dychu do útrob pľúc.

– Zapálime sviečku za... Zapáľme...
– Sviečka už horí, nemaj strach. Dedko sa vrátil. Už spí v posteli. Je od hli- 
ny, no umyje sa.

Absolútny víťaz
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– Od hliny? Dedko? Prečo má hlinu za nechtami aj na zátylku?
– Dedko?
Meravá tvár. Nehybná hruď. Nejasný šepot, uhasínajúceho pulzu. Trepo-
tavý jas sviečky. Bezvetrie. Dym stúpajúci do tmy.

– Však sú anjeli, mami, však sú? Chodia po zemi...
Prvé záblesky odhodlania.

– Vidíš ten vzlietajúci balón? Ten červený... Pohojdáva sa na vlnách vetra.
– Padá!
– Priviaž si ho radšej k zápästiu. Nech ti neuletí.
– Dobre. – Škrtenie zápästia, dotyk žihľavy.
– Nie tak silno!

– Mami, to bábo plače. Plače... Mamíííííí...
Plač dieťaťa, záber na zasemenený kvet slnečnice.
– To zrno začne každú chvíľu opadávať dolu. Vyrastú ti tam ďalšie, čo 
bojíš.

– Z oblohy padá niečo biele...
– Anjeli!?
– Sneh...
– (smiech) Husto padajúci sneh, praskot ohňa v kozube. Horúčava.

– Máš tak krásny úsmev... Asi som sa zamiloval.
Vypúlenie očí. Pohojdávajúci sa balón v povetrí. Škrtenie zápästia.
– Nerob to. To bolí. Zbytočne to len bolí...
Ticho, zaliatie tvárí vlasmi i rumencom.

Šuchotavé kolísanie matraca, šepot do tmy: „Len ma ľúb. Aj ja ťa ľúbim.“
Šteklenie dychu na pokožke krku, hrboľaté línie jeho tela. Nejasné cuc-
nutie vzájomnosti.
Belavý úsmev. – Ticho sa nám iba pokúša dačo diskrétne podstrčiť po-
pod prah našich snov.

Kristián Lazarčík
Škola: SŠ Nerudova, Horné Otrokovce

Písaniu sa venujem už od skorého detstva. Bavilo ma vymýšľať si rôzne scenáre, 
príbehy, formovať svoje vlastné postavy alebo ich len tak zachytávať presne 
také, aké sú – resp. také, aké ich vnímam. Písanie je pre mňa niečo ako terapia 
a zároveň obľúbený koníček. Po skončení strednej odbornej školy by som chcel 
pokračovať v štúdiu žurnalistiky alebo scenáristiky.
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3. miesto
Albert Koky

Čo hýbe (mojím) svetom

Klop, klop. Ozvalo sa spoza dverí, ktoré som sa dovtedy bál otvoriť, 
pretože sa za nimi, podľa mojich predstáv, skrývala čudesná krajina, 
ktorej som veľmi nerozumel... No v tej chvíli, keď sa po prvýkrát ozvalo 
spomínané klopanie na dvere mojej malej škatuľky – mojej duše, som 
odrazu – ani neviem odkiaľ – nabral odvahu a bezhlavo sa pustil do ich 
otvárania. Za dverami stála čarovná bytosť – mladé radostné dievčatko 
v plátenných letných šatách.

„Kto si?” opýtal som sa vtedy nesmelo. 
„Túžba,” vyriekla to tajomné slovo a vošla do mojej izby – môjho sveta. 

Nebránil som sa. S obrovským nadšením a nesmiernou zvedavosťou 
som ju pustil dnu.

To dievčatko, už na prvý pohľad krásne, si celý ten čas veselo pohm-
kávalo akúsi melódiu. Malo jemné hnedé vlasy a čarovne modré oči. Tie 
som si všímal a, musím sa priznať, dodnes všímam najviac. Vtedy sme 
po prvýkrát predebatovali celý večer...

Postupne sa z nás stali dobrí priatelia. Spolu sme sa smiali, trápili, 
učili sa jeden od druhého. Ona ma učila túžiť a poznávať a ja som jej 
vysvetľoval, čo je to matematika, či čo je to lietadlo. Často ma pozývala 
do svojej krajiny, ktorá udivovala neskutočným množstvom lesov a prie-
pastí, ktoré tieto nádherné lesy oddeľovali. 

Raz som sa zvedavo opýtal:
„Túžbička?” 
„Áno?“ odvetila. 
„Kam tieto lesy vedú a prečo ich je toľko? A načo tie priepasti?” 

zaplavil som ju otázkami.
Túžbička zhíkla:
„Och, len do nich nespadni!” 
Bolo mi jasné, že sa o nich nechce rozprávať, a tak som zahovoril:
„A tie lesy?” 
„V každom môžeš nájsť istý druh poznania. V tom je radosť, v tamtom 

zase sklamanie. Tu je láska a tam, ach,” povzdychla si a zaplavil ju rumenec. 
„Tamto je milovanie,” dodala a nič viac nepovedala. Stále uprene hľa- 
dela v onen smer. Chvíľu som si pískal, chvíľu skákal, len aby si ma vši- 
mla, no nestalo sa. Tak som ju teda schytil za ruku a utekali sme do lesa,  
ktorý stál pred nami. Bol to les poznania talentu. 
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Vošli sme doň a chvíľu sme bežali po lesnom chodníčku. Vtom sa 
zrazu predo mnou zjavilo akési čudo čudesné – obrie monštrum. Neve-
del som, že sú to husle, to Túžbička mi poradila. Neustále ma čosi lákalo  
dívať sa ne a dotknúť sa ich. Stalo sa... Odvtedy sme ja a husle neod-
deliteľní kamaráti, hoci sprvu som ich neznášal, pretože vždy, keď som  
ja musel cvičiť, nemal som na Túžbičku veľa času a tá sa túlala po lesoch  
svojej krajiny sama. A ja som jej závidel a zároveň sa o ňu bál. No neskôr 
som sa ten obetovaný čas neľutoval – vždy, keď sme boli ja a Túžbička  
sami, som jej mohol hrať na husliach a predvádzať sa. Bola nesku-
točným poslucháčom. Postavila sa predo mňa ako dirigent a vtedy sa  
jej vlasy zmenili na dúhu, ktoré osvetľovali tmu jaskyne, do ktorej som  
chodieval cvičiť.

Časom moje priateľstvo s Túžbičkou silnelo. Medzitým som navštívil, 
či už sám, alebo v jej spoločnosti, les poznania lásky i sklamania, múdrosti 
i lenivosti, ba dokonca, i les poznania ozajstného priateľstva. Každý z nich  
sa stal mojím. Aj les poznania úspechu, túžby čosi dokázať a aj les po-
znania hlúposti. Mojej hlúposti. 

Z malého dievčatka postupne vyrástla krásna dievčina – stále milá 
a pozorná. A mojím najväčším snom je ostať jej najlepším priateľom, 
pretože jej vďačím za všetko. Nielen za dary minulosti. Aj teraz ma učí 
snívať a dáva mi nádej. Dáva mi odvahu byť dobrým umelcom a člo-
vekom zároveň, či inokedy zase túžbu nájsť liek na svetový mier. Učí ma 
niečo podniknúť. Nie vytvoriť – o to sa stará jej sesternica Vôľa a bratranec 
Odhodlanie. No tí by boli bez mojej Túžby, rovnako ako aj všetky ostat-
né bytosti a obyvatelia krajiny každej duše, úplne zbytoční... Ale to je už  
iný príbeh.

Albert Koky
Škola: Hotelová akadémia Otta Bruckenra, Kežmarok

Albert sa pokúša písať už od svojich 15 rokov. Jeho diela sú plné fantázie  
a rozprávkového dobra, o ktoré vo svojich dielach bojuje. Rozprávkový svet 
mu je blízky, rovnako ako všetky jeho súčasti, ktoré sú pre Alberta lákadlom  
– vymyslený svet, hrdinovia či spomínané víťazstvo dobra nad zlom. Jeho 
inšpiráciou, ako uvádza, sú J. K. Rowlingová alebo N. Sparks. Chcel by, aby jeho 
diela uzreli svetlo sveta aj pre myšlienky, s ktorými sa so svojimi čitateľmi snaží 
podeliť – láska, dobro, priateľstvo...
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Adriana Zimová
Pán času

Kde bolo, tam bolo, no bolo to veľmi dávno, žil v rámci možností spo- 
kojne, na krivom vŕšku, jeden ufrflaný hodinár. Ujovi, o ktorom je dnešný  
príbeh, tomu s bradou až po zem, ktorú si neustále prišľapoval a potký-
nal sa o ňu, sa neustále niečo nepáčilo. Prečo by mal padať sneh v zime? 
Prečo by mal pes štekať? Prečo by malo byť najskôr ráno, až potom 
večer? Všetok svoj voľný čas trávil hľadaním odpovedí na otázky, ktoré 
nemajú logickú odpoveď, jednoducho sú a naďalej budú.

Jeho život by sa dal opísať vo vreckovom diári a ešte by ostalo plno 
voľných stránok, aby ste si naplánovali, čo si dáte na večeru, alebo kedy 
pôjdete nakupovať vianočné darčeky. Alebo je tam pokojne dostatok 
miesta na celý telefónny zoznam dediny a okolia, kde ujo bradatý bý-
val. Ak by ste čakali, že hodinár mal hodiny na každom rohu svojho 
domu, a tiež dáke cylinderky v náprsnom vrecku svojho saka, ako to 
u bradatého hodinára býva, mýlili by ste sa. Budíkom mu bol vrabec 
v klietke na nočnom stolíku.

Každé ráno sa zobudil na vrabcovo čvirikanie. Naštartoval svoje auto,  
ktorému chýbala strecha aj zadné koleso. Ak však malo volant a tri 
kolesá, stále mohlo veselo brázdiť ulice. Všetci okamžite vedeli, že ta- 
diaľ ujo bradatý prešiel. Neskutočný rachot ich zakaždým vyhnal von  
z príbytkov a čerstvo vyfučaný plyn z výfuku ich tam opäť vrátil. Dnes  
bol však špeciálny deň. Hoci bolo obyčajné augustové ráno, pán brada- 
tý vytiahol svoju káričku, ktorá si pamätá ešte dobu dinosaurov, pripev-
nil ju na polorozpadnuté auto, čo zostávalo pokope len silou vôle, a tiež  
vďaka sekundovému lepidlu, a hurá spustiť sa dolu z kopca ako na šmy-
kľavke. Kto by to bol čakal, stavím sa, že ujo bradatý asi nie, ale brzda, 
čo doteraz držala na šnúrke od topánky, sa jednoducho odtrhla a auto 
s posádkou vletelo do najbližšieho stromu. Optimistický ujo ho-dinár 
v tom videl znamenie. Kdežeby vrazil do jedle, to ona ho objala. Rozhodol 
sa teda, že jej lásku opätuje a milú jedličku bude objímať každý deň. 
Teda, že si ju postaví do spálne vedľa klietky s vrabcom. Jedna noha tam, 
druhá sem, a o chvíľku bol späť aj s pílkou.

Ujo hodinár sa vyhýbal všetkým zákonom o časovom harmonograme. 
V noci sa išiel opaľovať pred dom s čistým svedomím, že nemusí míňať 
peniaze na drahé prípravky na ochranu pred slnečným žiarením, a pred-
sa sa nespáli. V zime spával pri otvorenom okne, aby sa cítil ako medveď 
v čase hibernácie. Hviezdy počítal výlučne cez deň, lebo v noci predsa 
spia a nie sú vidieť.

Redakcii sa páčilo
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O svoju jedličku sa staral vzorne. Luxus si užívala v bublinkovom 
kúpeli, všetko ihličie jej prečesal hrebeňom, neposlušné zastrihol. Keď  
bola v plnej kráse, postavil ju na vhodné miesto a ozdobil ju ako via- 
nočný stromček. V naleštených vianočných guliach sa odrážali slnečné  
lúče. Drobné čokoládové figúrky sa hompáľali na ihličnatých vetvičkách.  
A úplne hore, kde ujo bradatý dočiahol, len keď sa postavil na špičky,  
ako to robia baletky, týčila sa obrovská čokoládová hviezda. Niečo tomu  
predsa len chýbalo. Hodinár dumal, chvíľu posediačky, chvíľu pole-
žiačky, až keď sa postavil a vrazil do lustra, zistil, že jeho vianočný 
stromček nemá svetielka. Rozlúčil sa so svojou jedličkou a vyšiel von.  
Párkrát obišiel dom, kým si uvedomil, že jeho milované autíčko odpo-
číva rozobraté v lese. Rozhodol sa teda, že si zmontuje bicykel. Kým 
zmontoval pojazdný bicykel, rozrobil ďalšie štyri motorky, kolobežku, 
korčule... Šliapal do pedálov ako o preteky, aby stihol včas doraziť  
do dediny. 

Vlastnoručne zhotovený dopravný prostriedok opatrne oprel o plot 
a otvoril dvere obchodu. Vlastne, iba plánoval otvoriť dvere obchodu. 
Zhotovovanie bicykla mu zabralo toľko času, že všetky obchody 
v dedine sa už prepli na úsporný režim, čiže na čas spánku. Namosúrený 
bicykloval domov. Keď chcel prejsť cez dvere, zistil, že nemôže odlepiť 
nohu od rohožky. S námahou otvoril dvere a čo nevidí. Okolo jedličky je 
lepkavá hnedá tekutina, ktorá steká až zo samého vrchu, z čokoládovej 
hviezdy. Opäť rozmýšľal vo všetkých polohách, zapojil aj tie mozgové 
bunky, čo sa ešte nestihli narodiť, a na nič neprišiel. Keď už toho mal 
vážne dosť, prudko sa postavil z postele a znova narazil do lustra. Akoby 
sa mu rozžiarilo pred očami. No jasné, veď vonku je horúco, slnko svieti, 
čokoláda sa topí. To ho definitívne rozhodilo. „Prečo by som nemohol 
mať Vianoce v auguste? Prečo ma neobslúžia v obchode, keď si zmyslím, 
že dačo potrebujem? Už mám toho dosť! Som predsa hodinár, tak mám 
moc nad časom.“ Zobral všetky hodiny, čo doma našiel, aj keď ich veľa 
nebolo, prestavil čas, ako mu vyhovovalo, kalendár pretočil na december, 
upratal roztopenú čokoládu a ľahol si do postele s vedomím, že keď sa 
zajtra prebudí, budú ho pod stromčekom čakať darčeky a vonku bude 
padať sneh.

Ale nebolo to tak. Ráno sa síce zobudil, no zobudilo ho šteklenie slneč- 
ných lúčov na doružova vyspatej tvári. Ak vám mám pravdu povedať, 
bol to šok. Nahnevaným je slabé slovo, takým krokom vyšiel von, aby 
zistil, kde sa stala chyba. Deti sa vonku hrali s loptou, odhalené opálené 
rúčky im pohládzalo slniečko. „Kde sú moje Vianoce? Sneh, koledníci, 
darčeky? Kde sa stala chyba? Veď včera som preinštaloval čas! Malo by 
vám byť zima v tých tielkach, mali by ste stavať snehuliakov, mali by sme 
spievať koledy...“.
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Jedno z detí podišlo k bradatému ujovi a so slovami „Ujo, nemáte ná-
hodou teplotu?“ sa načiahlo k zvraštenému čelu hodinára. Zobrali ho 
dnu, uvarili mu čaj a vysvetlili, že všetko má svoj čas. Čas hýbe svetom, 
ovláda naše činy, predpovedá, čo sa stane. Nik nie je silnejší ako čas. 
Ten, kto súperí s časom, vedie bitku so sebou samým a nikdy nemôže 
vyhrať. Nemáme predsa čas strácať čas, tak prečo to robíme? 

Odvtedy ujo bradatý nemáva Vianoce v auguste a aj tú bradu, čo mu 
rástla celý život, si nechal ostrihať. Veď má ešte dosť času, aby narástla. 

Adriana Zimová
Škola: Základná škola s materskou školou, Vrbovce

Písať som začala s príchodom na 2.stupeň ZŠ, inšpiráciou mi je množstvo 
prečítaných kníh. Čítam všetko, čo mi príde pod ruku, nemám obľúbených 
autorov. 
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Ako hľadať slová
Si ten správny lovec? Máš už všetko prichystané na lov slov?
Ak nie, nezabudni na tieto zásady:

1. Nájdi si pokojné miesto, ktoré ťa podnieti k zaujímavým myš-
lienkam pre tvoje písanie.

2. Buď trpezlivý, inšpirácia raz k tebe určite pripláva.
3. Rozhliadni sa. Električka? A čo ak je to sumec koľajový,  

ktorý si tu len tak pláva? Bol to pes hrajúci sa s loptou alebo  
Lajka 20 000 míľ pod morom? Inšpiráciu už máš!

4. Vezmi pero a papier a rýchlo do písania!
5. Obozretnosť je vždy na mieste. Slová sú vrtkavé, nie vždy sa dajú 

pospájať len tak. Inokedy nemusíš zachytiť veci tak, ako si ich 
videl vo svojej predstave. Preto musíš stále trénovať písaním.

6. Skontroluj si výsledok a odlož ho na tajné miesto, kde ho nik 
neuvidí.

7. Po týždni (a možno dvoch) si ho pozri znova. Uprav, ak sa ti niečo 
nepozdáva.

8. Si so svojím úlovkom spokojný? Výborne! Práve sa z teba stal 
kadet v odbore Lov slov.

9. Úlovok pošli odbornej porote na posúdenie.
10. Oddychuj a čakaj. Vytrvalosť je dôležitá pre každého lovca. 

Ak si usilovne splnil všetky zásady, aj z teba sa môže stať absolútny lovec 
slov.

Lovu zdar!
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Na záver
Milí lovci,

ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do súťaže. Prišlo 
nám viac ako dvesto príspevkov! Naozaj nás to potešilo. V každom 
príspevku sme hľadali tvorivý talent a to, čo hýbe Vaším svetom. 
Tvorivosť a inšpirácie Vám naozaj nechýbali. Aj my sme mali čo 
robiť, aby sme medzi Vami našli tých najlepších. Hľadali sme usi-
lovne, hodnotili, radili sa a nakoniec sme ho našli. Absolútnym 
víťazom súťaže sa stal Kristián Lazarčík z Horných Otrokoviec. 
Gratulujeme!

Tým, ktorí v súťaži neuspeli, posielame veľa tej správnej energie 
na ďalší lov. A nebuďte smutní, bolo to pre nás naozaj ťažké ro-
zhodovanie. Kopa mladých talentov, z ktorých musíme vybrať len 
jedného.

A rada od nás pre Vás? Majte oči na stopkách! Inšpirácia k Vám 
môže kedykoľvek len tak priplávať. Lovec musí byť vždy pripravený, 
aby ulovil to správne slovo.

Tak zase o rok!

Vaša porota lovcov slov

Porota
1. kolo:  Anna Valkovičová (recenzentka), Jarmila Krajčovičová  
  (autorka), Branislav Hriňák (redaktor)

2. kolo: návštevníci webovej stránky www.orbispictus.sk

3. kolo: Peter Karpinský, Peter Juščák, Erik Ondrejička (spisovatelia  
  a porotcovia literárnych súťaží)
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